Dům dětí a mládeže Moravská Třebová, mažoretky Střípky,
Tělovýchovná jednotka Slovan Moravská Třebová, Technické služby Moravská Třebová
a
město Moravská Třebová
pořádají

3. ročník nepostupové celorepublikové soutěže mažoretek

MORAVSKOTŘEBOVSKÁ PERLA 2019

Termín konání:

4. 5. 2019

Místo konání:

Rehau Aréna – TJ Slovan, Moravská Třebová.
Nádražní č. p. 12, Moravská Třebová, 571 01
GPS: 49.766148,16.660474

Přihlášky:
nejpozději do 10. 4. 2019 na e-mailovou adresu: mazoretky.ddm.mt-soutez@seznam.cz
Přijata bude pouze přihláška, která bude vyplněna správně – čtěte prosím pozorně. Je nutné
vyplnit všechny požadované údaje, včetně času trvání skladby! Součástí přihlášky je jmenný
seznam soutěžících s datem narození. Pro jednodušší zpracování informací Vás prosíme, abyste
nenechávali přihlášení na poslední chvíli.
Věkové kategorie:
 Mini děti
 Děti
 Kadetky mini
 Kadetky
 Juniorky
 Seniorky

do 5.99
od 6 do7,50
od 7,50 do 8,99
od 9,00 do 11,99
12 -14,50 let
od 14,50 let a více

Rozhodující je věkový průměr* dosažený v den konání soutěže
součet věku všech soutěžících
----------------------------------------počet soutěžících ve skupině

*věkový průměr =

Pořadatel si vyhrazuje právo na rozdělení kategorií dle počtu přihlášených týmů a jejich věkových
průměrů. V případě malého počtu v soutěžní kategorii, budou mažoretky rozděleny do věkové
skupiny jim nejbližší.
Soutěžní kategorie: A a B




A

Sóla
Dua
MF - Mini formace
4 - 7 startujících
VF - Velké formace 7 - 25 startujících
Je určena pro pokročilé mažoretky i duistky, které v sólu závodí více než rok a účastní se
postupových soutěží např. NBTA, MAC, IMA, ČMTF apod. V této třídě musí závodit mažoretky
či mažoreťák, kteří jsou twirlery s umístěním do 6. místa ve výk.tř. A a B.
Může se zúčastnit bez rozdílu úspěchu na jiných soutěží.

B

Je určena úplným začátečníkům, kteří mají sólo v letošním roce a neúčastní se žádné
postupové soutěže. Mohou se účastnit i ti co se neumístili v letošním roce do10. místa.(platí i
pro výk.tř. B v twirlingu, pokud děvče soutěžilo prvním rokem s umístěním od 7. místa, pak
může využít i tuto šanci, je na uvážení každé vedoucí). Také ti co mají twirling prvním rokem ve
výk. třídě C.
Rozhodující jsou výsledky dosažené v roce 2018 /2019

Disciplína: klasická mažoretka A a B
Soutěžní plocha: 10x10 m
Soutěž je určena především pro amatérské a začínající mažoretky a nejen DDM. Není určena pro
týmy, které se pravidelně účastní postupových soutěží pod asociacemi a umisťují se do 10. místa.

Časový limit:
•
•
•

sólo 1:15 – 2:00 (tolerance ± 5 vteřin)
duo 1:15 – 2:00 (tolerance ±5 vteřin)
miniformace 1:30 – 2:20 (tolerance ±5 vteřin)
velké formace do 4 minut

•

Tyto časy, prosíme, zkuste dodržet!
Startovné:
•
•

80 Kč za každý start
2 vedoucí skupiny, uvedené v přihlášce, zdarma

Startovné v plné výši uhraďte nejpozději do 17. 4. 2019 na číslo účtu 2700727015/2010 pod
variabilním symbolem, který Vám bude přidělen a poslán na e-mailovou adresu, z které
odešlete řádně vyplněnou přihlášku. Do poznámek uveďte i název Vašeho souboru, pro úplnou
kontrolu.
Startovné vracíme pouze v případě neúčasti ze závažných důvodů. Děkujeme za pochopení.
Vstupné:
•
•

dospělí a děti nad 15 let 50Kč
děti do 15 let 25 Kč
děti do 6 let zdarma

•

Registrace:
•
•

registraci provede pouze vedoucí (děti je možné předem odvést do šatny)
v případě pochybností je nutno prokázat věk kartičkami zdravotní pojišťovny nebo OP v
případě plnoletosti.
BEZ PROKÁZÁNÍ VĚKU SOUTĚŽÍCÍ NEBO PŘI UVEDENÍ ŠPATNÉHO DATA NEBUDOU
SOUTĚŽÍCÍ PŘIPUŠTĚNI KE STARTU!

Předběžný časový harmonogram:








7.00
7.00 – 8.00
8.30
9.00 – 11.30
12.00 – 14.00
14.30 – 16.30
17.00 – 18.00

Projekce:

otevření prostoru
doplnění registrace, prostorové zkoušky
zahájení soutěže
I. část soutěže – sóla a dua
II. část soutěže – MF
III. část soutěže – VF
předpokládaný konec soutěže

Prosíme o poslání fotografií vašich závodnic na probíhající projekci v soutěžní hale.
Fota můžete posílat současně s přihláškou

☺

Organizace soutěže:
Sóla, dua, MF a VF. Budeme se snažit naplánovat soutěž od nejmladších účastníků.

Hudební doprovod:
•
•
•

Soutěžní hudbu prosím posílejte předem na tento e-mail: mtperla@seznam.cz
Každá skladba bude označena: číslem startu, výk.tříd.- kategorií a jméno soutěžící + název
hudby.
U mini formací a formací uveďte jméno skupiny, za který soutěží.
Např. (12-A- Kad.- S- Eliška Svobodná – DJ Bobo)
Např. (23-B-Sen- MF- MTS Střípky, Moravská Třebová- Katy Perry)

•
•
•

Jako zálohu s sebou hudbu na Flash disku ve formátu MP3
Nástup a odchod na soutěžní vystoupení dle uvážení - s doprovodem hudby, či bez
Vedoucí odpovídá za technickou kvalitu záznamu

Startovní listina:
•
•

bude zaslána společně s harmonogramem vedoucím nejpozději sedm dní před konáním
soutěže
aktuální startovní listina bude po registraci vyvěšena v místě konání na několika viditelných
místech

Porota:
•
•

profi: Lenka Klepalová, Tereza Rejlová, Veronika Kadlecová
1x
odborník z tanečního oboru

Odměny v podobě

poukazů na startovné zdarma
poukaz na seminář pro twirlingovou naději.

Hodnotit se bude známkami 1 – 10 v oblastech:
1)
2)
3)
4)
5)

Náročnost prvků s hůlkou (technika provedeného prvku)
Choreografie (včetně využití soutěžního prostoru)
Pochod od levé nohy (propnuté špičky, kolena)
Výraz (spolupráce s publikem)
Celkový dojem (nápad choreografie, synchron)

Umístění se bude odvíjet od celkového dosaženého počtu bodů. Při shodě bodů bude rozhodovat
bodové hodnocení předsedy poroty, který bude jmenován pořadatelem. Proti rozhodnutí poroty se
nelze odvolat.

Letošní novinka





Letos budete mít možnost se zeptat poroty na to, co vás nejvíce zajímá a to i ANONYMNĚ ☺
Dotazy se mohou týkat např. konkrétního prvku (správné provedení apod.), také pravidel
NBTA – vše, co byste chtěli vědět nebo předvést ☺
V hale budou na dvou místech umístěny dvě schránky, které budou opatřeny pery a lístečky,
na které můžete své dotazy psát (nejlépe hůlkovým písmem) Schránky budou vybrány
pravidelně před přestávkou a v tradičním mini semináři přečteny, popřípadě provedeny
porotou.
Porotě se tato novinka líbí a moc se těší na vaše dotazy na mažoretkový a twirlingový sport.
Neváhejte a pište ☺

Pravidla pro mažoretkovou choreografii:






základním náčiním je hůlka (1 baton na mažoretku), rekvizity ani kulisy nejsou povoleny
zvedačky, akrobatické prvky (přemet, hvězda, salto atd.) a prvky na zemi prováděné přes
hlavu (kotoul, převal) jsou zakázány
povinná 1/3 pochodu v sestavě, pochod od levé nohy, obě nohy se zvedají stejně vysoko, bez
předkopávání, povoleny jsou taneční kroky (skoky, poskoky, 2 otočky pod hůlkou)
při pádu hůlky - musí být ihned zvednuta. Záměrné krátkodobé odložení hůlky v rámci
choreografie je povoleno
při zařazení twirlingových prvků je nutno dbát na jejich správné provedení

Tituly a ceny:
•
•
•
•

za 1. místa v kategoriích MF a VF budou poháry
za 1. – 3. místo se v každé kategorii udělují medaile a diplomy všem soutěžícím
ostatní soutěžící dostanou účastnické diplomy a účastnické medaile
všichni účastníci dostanou věcné ceny

Zázemí:
•
•
•
•

každému souboru bude pořadatelem přidělen prostor na převlékání (buďte, prosím, ohleduplní
k ostatním)
za odložené věci v těchto prostorách pořadatel neručí
soutěžní plocha – hala
v případě pěkného počasí lze využít přilehlé hřiště

Klasická mažoretka je povolena v kozačkách, ale jen v případě, že nedělají černé šmouhy na
umělém povrchu haly
Upozornění pro návštěvníky:
•
•
•

Na soutěžní plochu mohou jen vedoucí a trenéři s děvčaty!
Na soutěžní plochu je zakázáno brát jídlo a pití, povrch je poskládán z dílů
Prostor bude rozdělen na soutěžní a nesoutěžní plochu (sloužící k procvičování mažoretek☺)
Vstup s občerstvením do soutěžního prostoru ZAKÁZÁN!!!
zdravotník na akci zajištěn

Zábava pro děti i dospělé
Jedna naše velice obětavá maminka se vám bude věnovat ve tvořivém koutku haly, každý si
bude moci vyzkoušet barevné pískování a odnést si tak domů pěkný obrázek za menší
poplatek (materiál ☺)

Materiální odpovědnost:
• pořadatel neodpovídá za ztrátu financí, kamer, fotoaparátů, mobilních telefonů a jiných
cenností, ani za škodu na nich vzniklou
• po dobu celé soutěže jsou vedoucí skupin či jiná zákonná osoba plně odpovědní za jednotlivé
členy svého souboru a také za případné poškození majetku haly, proto apeluji na všechny
vedoucí, aby svá děvčata řádně poučila.
AKCE NENÍ POJIŠTĚNA!
Parkování:
•
•

autobusy mohou parkovat bezplatně na protější straně Rehau Arény
auta na přilehlých parkovištích (omezený počet míst)

Doprava:
•

každý si hradí sám

Občerstvení:
•
•

v prostorách Rehau arény je malá jídelnička, kde si můžete posedět nejen u kávičky
bude zajištěno (káva, čaj, limo, cukrovinky, párek v rohlíku, sladký tácek, slaný tácek a jiné)

Po uzávěrce přihlášek obdržíte přesný časový harmonogram a rozpis jednotlivých vystoupení
Kapacita soutěže je omezená
Kontakty:
Eva Kalábová
Aneta Kozáková
Andrea Aberlová

vedoucí ZÚ mažoretky (kalevika6@seznam.cz, tel. +420732933801)
trenérka (AnataKo@seznam.cz, tel. +420732852536)
pedagog volného času DDM Moravská Třebová (a.aberlova@ddm-mt.cz, tel.
+420777972494)

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny dle přihlášek a organizaci

Těšíme se na vaši účast a prosíme Vás o shovívavost a trpělivost, pořád se učíme. Ale
věříme, že se vám v jiných prostorách bude dařit, ale i líbit ☺

